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Deklaracja programowa rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce 

przygotowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, 

ogłoszona w Ministerstwie Gospodarki podczas II Kongresu Gospodarki Senioralnej. 

  

Najnowszy raport Komisji Europejskiej „O Starzeniu ” wskazuje nasz kraj jako najszybciej 

starzejący się w UE. Jeśli zaś współczynnik urodzeń nie wzrośnie przy jednoczesnym wydłużaniu się 

średniej wieku, za ok. 15 lat możemy stać się najstarszym państwem Zjednoczonej Europy.  Za 25 lat  

co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał co najmniej 65 lat.  

Taka sytuacja demograficzna stanowi potężne wyzwanie dla systemów emerytalnych, tych obecnych 

i przyszłych, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz finansów publicznych. 

  W obliczu nagłego przyspieszenia starzenia się naszego społeczeństwa  priorytetem dla rządu, 

władz samorządowych oraz uczestników rynku powinno być przygotowanie takich zasad i form 

współpracy, aby nie tylko poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i ograniczonymi budżetami, ale 

stworzyć nowe obszary rozwoju i nowe miejsca pracy. 

 

 Aby przygotować realną zmianę, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków: 

 Opracowanie strategii rozwoju gospodarki senioralnej na poziomie krajowym i regionalnym we 

współpracy z przedstawicielami środowisk. 

 Rządowe wsparcie dla przedsiębiorców poprzez programy wspomagające zatrudnianie osób 

starszych oraz działania dotyczące zwalczania  dyskryminacji seniorów w zatrudnianiu 

pracowników. 

 Wspieranie rozwoju innowacyjnych dziedzin opieki zdrowotnej, pomocy w domu, transporcie oraz 

dostępu do Internetu celem zapewnienia seniorom samodzielności. 

 Podejmowanie działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu,  a co za tym idzie częściowemu 

wykluczeniu konsumenckiemu. 

  Wspieranie innowacji w ułatwianiu osobom starszym dostępu do usług finansowych.  

 Poprawa jakości życia seniorów żyjących w miastach i na terenach wiejskich poprzez wspieranie 

rozwoju mieszkalnictwa senioralnego, rozwój  i e-zdrowia. Tworzenie miejsc spotkań 

środowiskowych, transportu publicznego na terenach słabo zurbanizowanych oraz włączenie 

społeczne seniorów  poprzez technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). 



 Promowanie i wspieranie nowych  i rozwijanie  dotychczasowych usług dedykowanych seniorom, 

w tym systemów opieki krótko- i długoterminowej ale także wszystkich tych, gdzie senior jest 

klientem i konsumentem. 

 Zmiana systemu finansowania usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

 Promowanie przekazywania wiedzy w tradycyjnych zawodach , w szczególności rzemieślniczych 

od starszych do młodszych pokoleń. 

 Wzmacnianie pozycji i roli środowiskowych liderów oraz form samopomocy sąsiedzkiej z asystą. 

 Przygotowanie takich przepisów, które będą sprzyjać rozwojowi inicjatyw społecznych i 

gospodarczych w obszarze srebrnej gospodarki a nie służyć wygodzie aparatu biurokratycznego. 

 

Warszawa, dn. 6 października 2015 roku, 

 

  

Niniejszy projekt Deklaracji zostanie przekazany  do konsultacji środowiskowych i do dalszego 

przygotowania poprzez opublikowanie go na stronie www.kigs.org.pl . Uwagi i propozycje można 

zgłaszać pod adres deklaracja@kigs.org.pl do dnia 15 listopada 2015 roku. 

Zredagowany dokument i podpisany przez interesariuszy srebrnego rynku zostanie złożony przez 

władze Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej na ręce nowego rządu. 
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